
“In het - zeg maar - gewone burgerjaarverslag”, vertelt 
burgemeester De Bruin, “ga ik dit jaar in op de sterke 
kanten van Papendrecht en op de samenwerking met 
de omgeving. Jullie zullen wel eens in de buurgemeen-
ten komen, zoals Dordrecht, Sliedrecht of Alblasserdam. 
Misschien heb je er wel vrienden of familie wonen. 
Want in de omgeving die we wel de Drechtsteden noe-
men, werken veel mensen, bedrijven en organisaties 
samen. En ook de gemeenten doen dat. Samen kun je 
namelijk vaak meer werk verzetten en meer bereiken. 
En het kost dan nog minder ook.”

Jonge politici
“Maar met samenwerking alleen komen we er niet. In-
zet van iedereen is nodig. Bijvoorbeeld van de mensen 
die bedrijven, scholen en vrijwilligersorganisaties vorm 
geven. Maar ook jullie, zijn belangrijk! Het gezegde 
luidt niet voor niets dat wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Gelukkig zie ik tijdens ontmoetingen met jul-
lie, dat het met de Papendrechtse jeugd wel goed zit. 
Jullie hebben heel wat in je mars. In dit jongerenbur-
gerjaarverslag kun je bijvoorbeeld een stukje lezen over 
jongerendebatten. Daar heb ik al heel mooie staaltjes 
gezien, van jongeren die precies weten wat ze willen en 
dat goed en duidelijk kunnen uitleggen. En die niet te 

Heb je alle verkeerslessen netjes toegepast op weg naar 
school, moet je je het laatste stukje een weg banen door 
vaders en moeders die je klasgenoten afzetten maar 
met het er voor jou niet makkelijker op maken. Gelukkig 
gaat het meestal goed, maar het kan altijd beter. En vei-
liger. Daarom denken de gemeente Papendrecht en ba-
sisscholen na over betere verkeersveiligheid rond scho-

Papendrechtse jeugd 
heeft de toekomst 

“Ze zijn leergierig, slim en onder-
nemend”, merkt de burgemeester 
bij ontmoetingen met jongeren. 
En dat is goed voor de gemeente. 
Lees waarom.   
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Cruyff Court is razend 
populair 

Het veld is nog niet versleten, 
maar wat werd het Cruyff Court 
intensief gebruikt. Het is het de-
cor  voor onderlinge partijtjes en 
toernooien waar bekers te ver-
dienen zijn.  
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Eigen ontmoetinsplek 
op straat 

Vorig jaar werd een Jongeren 
OntmoetingsPlek geplaatst aan 
het Van der Palmpad.
Wat vinden de burgemeester en 
de jongeren er van? 
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Kunstgarage voor 
jonge creatievelingen 

Je tekening groot afgedrukt 
zichtbaar voor een groot publiek. 
Dat wil iedere kunstenaar wel. 
Creatieve Papendrechtse jonge-
ren kregen het voor elkaar door 
te laten zien wat het centrum 
voor hen kan betekenen.      
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Ontmoetings- en acti-
viteitenplaats Interval 

Jeugdcentrum Interval is de ont-
moetingsplaats voor jongeren 
waar allerlei activiteiten en cur-
sussen plaatsvinden, van kinder-
disco tot music parties. 
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Tweede burgerjaarverslag 
voor jongeren 

“Papendrechtse jeugd 
heeft de toekomst”

Veilig verkeer rond school

Dit is het tweede jonge-
renburgerjaarverslag van 
burgemeester De Bruin van 
Papendrecht. ‘Jongerenbur-
gerjaarverslag’ klinkt heel 
deftig, maar het betekent 
eigenlijk gewoon dat de 
burgemeester voor de twee-
de keer een speciale krant 
heeft gemaakt. Een krant 
waarin hij op een rij zet wat 
er allemaal te doen was voor 

jongeren in Papendrecht in 
2008. 

Verder vertelt de burgemeester (op 
deze pagina) waarom de Papen-
drechtse jeugd zo belangrijk is. En 
omdat hij nog wel eens gevraagd 
wordt wat burgemeesters nu pre-
cies doen, kun je daarover alles 
lezen (op pagina 3). Natuurlijk zijn 
er voor jullie ook mogelijkheden 
om zelf iets op te zetten. De ge-

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-

trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-

denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-

ren. Ook leerlingen van scholen deden volop mee.   

Jongeren zijn een belangrijke groep gebruikers van 

sportvoorzieningen in de gemeente. Of als lid van 

een sportverenigingen of als recreant. De gemeente 

wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-

ken over het nieuwe Sportcentrum en schreef een 

ontwerpwedstrijd uit voor leerlingen van groep 8 

van basisscholen in Papendrecht. Opdracht? Maak 

een ontwerp voor buitenbad en ligweide. Dat leverde 

tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-

plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel 

aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de 

recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de 

jeugd dat een glijbaan niet mag ontbreken.Een jury 

onder leiding van wethouder Vogel en bestaande uit 

Albert van der Hout en Hannelore van Hamburg van 

jeugdcentrum Interval en Claudia de Win, jeugdlid van 

Zwemvereniging De Geul koos het winnende ontwerp. 

Winnaar xxx ontving naast een jaarabonnement voor 

zich zelf, entreekaartjes voor het zwembad voor zijn 

hele klas. Naar verwachting is het nieuwe sportcen-

trum aan de Lange Tiendweg in 2011 gereed. 

Werkcenter jongeren 

succes 

Papendrechts initiatief trekt niet 

alleen landelijk de aandacht, 

maar blijkt ook een groot succes: 

maar liefst 89% van de jongeren 

die via het Werkcenter instroom-

den, heeft nu een reguliere baan. 
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Papendrechts eerste 

jongerenburgerjaarverslag 

Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst 

een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat 

doet de gemeente voor jongeren? Wat doen 

jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de 

burgemeester van Papendrecht voor met de 

Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij voor 

wederzijds begrip? Het jongerenburgerjaar-

verslag geeft antwoord op al die vragen. 

“Ons ‘gewone’ burgerjaarverslag heeft de titel ‘bouwen 

aan de toekomst’. Nu 

luidt het gezegde wie 

de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. Bouwen aan 

de toekomst, betekent 

voor mij als burgemees-

ter dus ook aandacht 

voor de jeugd.” Aan 

het woord burgemees-

ter Kees de Bruin van 

Papendrecht die in een 

burgerjaarverslag ver-

telt hoe het met de ge-

meentelijke dienstverle-

ning is gesteld. Het was 

zijn idee om dit jaar voor 

het eerst, waarschijnlijk 

zelfs de eerste keer in 

Nederland, speciaal een 

Scholieren ontwerpen 

sportcentrum

Werkcenter jongeren 

succes

jongerenburgerjaarverslag 

Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst 

een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat 

doet de gemeente voor jongeren? Wat doen 

jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de 

burgemeester van Papendrecht voor met de INHOUD

Burgerjaarverslag 2007

Papendrechts eerste 

jongerenburgerjaarverslag 

Burgerjaarverslag
Burgerjaarverslag
BurgerKIDS

Hip en effectief: m
eedenken

Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de 

jaarlijkse misdaadmeter van het AD. 

Het sportcentrum is een voorbeeld hoe steeds 

meer gemeentes en dus ook Papendecht dat pro-

beert aan te pakken. Neem niet een besluit en kijk 

dan hoe de reacties zij
n, maar probeer bewoners, 

gebruikers, belanghebbenden actief te betrekken 

bij plannen voordat je een besluit neemt. De ge-

meente past dit ook steeds vaker toe bij jongeren. 

Een dergelijke aanpak staat bekend onder uiteen-

lopende woorden als meepraten, meespraak, mee-

denken, meeontwerpen, participatie. 

De trotse winnaars van de ontwerpwedstrijd buitenbad en ligweide voor het nieuwe Sportcentrum. 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-

trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-

denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-

wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-

tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-

plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel 

aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de 

recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de 

Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de 

jaarlijkse misdaadmeter van het AD. 

burgerjaarverslag voor de jeugd uit te 

brengen. De Bruin: “Een van de taken 

van de burgemeester is te waken over 

veiligheid en te zorgen voor sociale 

samenhang in de Papendrechtse ge-

meenschap. Jongeren spelen daarbij 

ook een belangrijke rol.”

De wet

Hoe de gemeente hoort te handelen, 

ligt vast in een wet, de gemeentewet. 

De gemeente slaat dan op het college 

van burgemeester en wethouders die 

besturen en de gemeenteraad die hen 

controleert. Dat is te vergelijken met 

de regering en de Tweede Kamer: de 

regering regeert en de Tweede Kamer 

controleert haar. Diezelfde wet vraagt 

aan de burgemeester verslag te doen 

van de gemeentelijke dienstverlening. 

Dat gebeurt in een burgerjaarverslag 

dat hij aanbiedt aan bewoners en ge-

meenteraad. 

Jongeren betrekken

Vrijwel alle Papendechtse wijken kla-

gen over overlast van jongeren. Jon-

geren op hun beurt klagen dat 

er te weinig te doen is. Burge-

meester De Bruin: “Het is ‘en en’. 

Als er echt sprake is van over-

last, moet je daar wat aan doen. 

Wij willen als gemeente Papen-

drecht echter ook een aantrek-

kelijke plek zijn voor  jongeren. 

Zorgen dat er voldoende voor-

zieningen zijn, zodat zij zich 

op hun eigen manier kunnen 

vermaken. Wij doen daar echt 

ons best voor en elk jaar komt 

er wel wat bij. We hebben het 

jeugdcentrum Interval, een 

skatebaan, in 2008 komt er een 

Johan Cruijff Court en zijn we 

van plan een Jongerenontmoetings-

plek (JOP) te creëren aan het Van der 

Palmpad bij het Willem de Zwijger-

college, jaarlijks is er Powerpark, om 

maar wat dingen te noemen. Ieder 

jaar nemen we in een wijk speelvoor-

zieningen onder de loep en voegen 

waar nodig nieuwe toe. Dat doen we 

steeds vaker met de jeugd zelf, naast 

ouders en jeugdinstellingen.Ook sti-

muleren we dat jongeren zelf met 

goede ideeën komen. Dan krijgen ze 

van ons Doe-geld om het te kunnen 

uitvoeren.” 

Begrip

Kees de Bruin vindt het tot de taken 

van de burgemeester horen om te 

zorgen voor samenhang in Papen-

drecht. “Allochtonen, autochtonen, 

jongeren, ouderen. Een sterke samen-

leving heeft samenhang en voor sa-

menhang is wederzijds begrip nodig. 

Voor jongeren is een hangplek een 

locatie om met elkaar te chillen na 

een dag school, voor omwonenden 

een bron van overlast of gevoel van 

onveiligheid. Respect en begrip voor 

elkaar, voorkomt een hele hoop er-

gernissen en onnodige escalaties.” 

“In het - zeg maar - gewone burgerjaarverslag”, vertelt 

burgemeester De Bruin, “ga ik dit jaar in op de sterke 

kanten van Papendrecht en op de samenwerking met 

de omgeving. Jullie zullen wel eens in de buurgemeen-

ten komen, zoals Dordrecht, Sliedrecht of Alblasserdam. 

Misschien heb je er wel vrienden of familie wonen. 

Want in de omgeving die we wel de Drechtsteden noe-

men, werken veel mensen, bedrijven en organisaties 

samen. En ook de gemeenten doen dat. Samen kun je 

namelijk vaak meer werk verzetten en meer bereiken. 

En het kost dan nog minder ook.”Jonge politici“Maar met samenwerking alleen komen we er niet. In-

zet van iedereen is nodig. Bijvoorbeeld van de mensen 

die bedrijven, scholen en vrijwilligersorganisaties vorm 

geven. Maar ook jullie, zijn belangrijk! Het gezegde 

luidt niet voor niets dat wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. Gelukkig zie ik tijdens ontmoetingen met jul-

lie, dat het met de Papendrechtse jeugd wel goed zit. 

Jullie hebben heel wat in je mars. In dit jongerenbur-
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dat goed en duidelijk kunnen uitleggen. En die niet te 
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vaders en moeders die je klasgenoten afzetten maar 

met het er voor jou niet makkelijker op maken. Gelukkig 

gaat het meestal goed, maar het kan altijd beter. En vei-

liger. Daarom denken de gemeente Papendrecht en ba-

sisscholen na over betere verkeersveiligheid rond scho-

Papendrechtse jeugd 
heeft de toekomst 

“Ze zijn leergierig, slim en onder-
nemend”, merkt de burgemeester 
bij ontmoetingen met jongeren. 
En dat is goed voor de gemeente. 
Lees waarom.   
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Cruyff Court is razend 
populair 

Het veld is nog niet versleten, 
maar wat werd het Cruyff Court 
intensief gebruikt. Het is het de-
cor  voor onderlinge partijtjes en 
toernooien waar bekers te ver-
dienen zijn.  
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Wat is de rol van de 
burgemeester? 

De burgemeester zorgt met wet-
houders, de gemeenteraad en 
medewerkers de taken van de 
gemeente uit. Maar wat doet hij 
nu precies? Lees het hier.  
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Kunstgarage voor jonge creatievelingen Je tekening groot afgedrukt 
zichtbaar voor een groot publiek. 
Dat wil iedere kunstenaar wel. 
Creatieve Papendrechtse jonge-
ren kregen het voor elkaar door 
te laten zien wat het centrum 
voor hen kan betekenen.      
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Ontmoetings- en acti-
viteitenplaats Interval Jeugdcentrum Interval is de ont-

moetingsplaats voor jongeren 
waar allerlei activiteiten en cur-
sussen plaatsvinden, van kinder-
disco tot music parties. 
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Tweede burgerjaarverslag 
voor jongeren 

“Papendrechtse jeugd heeft de toekomst”

Veilig verkeer rond school

Dit is het tweede jonge-
renburgerjaarverslag van 
burgemeester De Bruin van 
Papendrecht. ‘Jongerenbur-
gerjaarverslag’ klinkt heel 
deftig, maar het betekent 
eigenlijk gewoon dat de 
burgemeester voor de twee-
de keer een speciale krant 
heeft gemaakt. Een krant 
waarin hij op een rij zet wat 
er allemaal te doen was voor 

jongeren in Papendrecht in 
2008. 

Verder vertelt de burgemeester (op 
deze pagina) waarom de Papen-
drechtse jeugd zo belangrijk is. En 
omdat hij nog wel eens gevraagd 
wordt wat burgemeesters nu pre-
cies doen, kun je daarover alles le-
zen (op pagina 3). Natuurlijk zijn er 
voor jullie ook mogelijkheden om 
zelf iets op te zetten. De gemeente 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-ren. Ook leerlingen van scholen deden volop mee.   
Jongeren zijn een belangrijke groep gebruikers van sportvoorzieningen in de gemeente. Of als lid van een sportverenigingen of als recreant. De gemeente wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-ken over het nieuwe Sportcentrum en schreef een ontwerpwedstrijd uit voor leerlingen van groep 8 van basisscholen in Papendrecht. Opdracht? Maak een ontwerp voor buitenbad en ligweide. Dat leverde tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de jeugd dat een glijbaan niet mag ontbreken.Een jury onder leiding van wethouder Vogel en bestaande uit Albert van der Hout en Hannelore van Hamburg van jeugdcentrum Interval en Claudia de Win, jeugdlid van Zwemvereniging De Geul koos het winnende ontwerp. Winnaar xxx ontving naast een jaarabonnement voor zich zelf, entreekaartjes voor het zwembad voor zijn hele klas. Naar verwachting is het nieuwe sportcen-trum aan de Lange Tiendweg in 2011 gereed. 

Werkcenter jongeren succes 

Papendrechts initiatief trekt niet alleen landelijk de aandacht, maar blijkt ook een groot succes: maar liefst 89% van de jongeren die via het Werkcenter instroom-den, heeft nu een reguliere baan. 
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Papendrechts eerste 
jongerenburgerjaarverslag Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat doet de gemeente voor jongeren? Wat doen jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de burgemeester van Papendrecht voor met de 

Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij voor wederzijds begrip? Het jongerenburgerjaar-verslag geeft antwoord op al die vragen. 
“Ons ‘gewone’ burgerjaarverslag heeft de titel ‘bouwen 

aan de toekomst’. Nu 
luidt het gezegde wie 
de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Bouwen aan 
de toekomst, betekent 
voor mij als burgemees-
ter dus ook aandacht 
voor de jeugd.” Aan 
het woord burgemees-
ter Kees de Bruin van 
Papendrecht die in een 
burgerjaarverslag ver-
telt hoe het met de ge-
meentelijke dienstverle-
ning is gesteld. Het was 
zijn idee om dit jaar voor 
het eerst, waarschijnlijk 
zelfs de eerste keer in 
Nederland, speciaal een 

Scholieren ontwerpen 
sportcentrum

Werkcenter jongeren succes

jongerenburgerjaarverslag Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat doet de gemeente voor jongeren? Wat doen jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de burgemeester van Papendrecht voor met de 
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jongerenburgerjaarverslag 

BurgerjaarverslagBurgerjaarverslagBurgerKIDS

Hip en effectief: meedenken

Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter van het AD. 

Het sportcentrum is een voorbeeld hoe steeds meer gemeentes en dus ook Papendecht dat pro-beert aan te pakken. Neem niet een besluit en kijk dan hoe de reacties zijn, maar probeer bewoners, gebruikers, belanghebbenden actief te betrekken bij plannen voordat je een besluit neemt. De ge-meente past dit ook steeds vaker toe bij jongeren. Een dergelijke aanpak staat bekend onder uiteen-lopende woorden als meepraten, meespraak, mee-denken, meeontwerpen, participatie. 

De trotse winnaars van de ontwerpwedstrijd buitenbad en ligweide voor het nieuwe Sportcentrum. 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-

wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-

tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de 

Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter van het AD. 

burgerjaarverslag voor de jeugd uit te brengen. De Bruin: “Een van de taken van de burgemeester is te waken over veiligheid en te zorgen voor sociale samenhang in de Papendrechtse ge-meenschap. Jongeren spelen daarbij ook een belangrijke rol.”

De wet
Hoe de gemeente hoort te handelen, ligt vast in een wet, de gemeentewet. De gemeente slaat dan op het college van burgemeester en wethouders die besturen en de gemeenteraad die hen controleert. Dat is te vergelijken met de regering en de Tweede Kamer: de regering regeert en de Tweede Kamer controleert haar. Diezelfde wet vraagt aan de burgemeester verslag te doen van de gemeentelijke dienstverlening. Dat gebeurt in een burgerjaarverslag dat hij aanbiedt aan bewoners en ge-meenteraad. 

Jongeren betrekken
Vrijwel alle Papendechtse wijken kla-gen over overlast van jongeren. Jon-

geren op hun beurt klagen dat 
er te weinig te doen is. Burge-
meester De Bruin: “Het is ‘en en’. 
Als er echt sprake is van over-
last, moet je daar wat aan doen. 
Wij willen als gemeente Papen-
drecht echter ook een aantrek-
kelijke plek zijn voor  jongeren. 
Zorgen dat er voldoende voor-
zieningen zijn, zodat zij zich 
op hun eigen manier kunnen 
vermaken. Wij doen daar echt 
ons best voor en elk jaar komt 
er wel wat bij. We hebben het 
jeugdcentrum Interval, een 
skatebaan, in 2008 komt er een 
Johan Cruijff Court en zijn we van plan een Jongerenontmoetings-plek (JOP) te creëren aan het Van der Palmpad bij het Willem de Zwijger-college, jaarlijks is er Powerpark, om maar wat dingen te noemen. Ieder jaar nemen we in een wijk speelvoor-zieningen onder de loep en voegen waar nodig nieuwe toe. Dat doen we steeds vaker met de jeugd zelf, naast ouders en jeugdinstellingen.Ook sti-muleren we dat jongeren zelf met goede ideeën komen. Dan krijgen ze van ons Doe-geld om het te kunnen uitvoeren.” 

Begrip
Kees de Bruin vindt het tot de taken van de burgemeester horen om te zorgen voor samenhang in Papen-drecht. “Allochtonen, autochtonen, jongeren, ouderen. Een sterke samen-leving heeft samenhang en voor sa-menhang is wederzijds begrip nodig. Voor jongeren is een hangplek een locatie om met elkaar te chillen na een dag school, voor omwonenden een bron van overlast of gevoel van onveiligheid. Respect en begrip voor elkaar, voorkomt een hele hoop er-gernissen en onnodige escalaties.” 

“In het - zeg maar - gewone burgerjaarverslag”, vertelt 

burgemeester De Bruin, “ga ik dit jaar in op de sterke 

kanten van Papendrecht en op de samenwerking met 

de omgeving. Jullie zullen wel eens in de buurgemeen-

ten komen, zoals Dordrecht, Sliedrecht of Alblasserdam. 

Misschien heb je er wel vrienden of familie wonen. 

Want in de omgeving die we wel de Drechtsteden noe-

men, werken veel mensen, bedrijven en organisaties 

samen. En ook de gemeenten doen dat. Samen kun je 

namelijk vaak meer werk verzetten en meer bereiken. 

En het kost dan nog minder ook.”

Jonge politici
“Maar met samenwerking alleen komen we er niet. In-

zet van iedereen is nodig. Bijvoorbeeld van de mensen 

die bedrijven, scholen en vrijwilligersorganisaties vorm 

geven. Maar ook jullie, zijn belangrijk! Het gezegde 

luidt niet voor niets dat wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. Gelukkig zie ik tijdens ontmoetingen met jul-

lie, dat het met de Papendrechtse jeugd wel goed zit. 

Jullie hebben heel wat in je mars. In dit jongerenbur-

gerjaarverslag kun je bijvoorbeeld een stukje lezen over 

jongerendebatten. Daar heb ik al heel mooie staaltjes 

gezien, van jongeren die precies weten wat ze willen en 

dat goed en duidelijk kunnen uitleggen. En die niet te 

Heb je alle verkeerslessen netjes toegepast op weg naar 

school, moet je je het laatste stukje een weg banen door 

vaders en moeders die je klasgenoten afzetten maar 

met het er voor jou niet makkelijker op maken. Gelukkig 

gaat het meestal goed, maar het kan altijd beter. En vei-

liger. Daarom denken de gemeente Papendrecht en ba-

sisscholen na over betere verkeersveiligheid rond scho-

Papendrechtse jeugd 

heeft de toekomst 
“Ze zijn leergierig, slim en onder-

nemend”, merkt de burgemeester 

bij ontmoetingen met jongeren. 

En dat is goed voor de gemeente. 

Lees waarom.   

–> pagina 1

Cruyff Court is razend 

populair 
Het veld is nog niet versleten, 

maar wat werd het Cruyff Court 

intensief gebruikt. Het is het de-

cor  voor onderlinge partijtjes en 

toernooien waar bekers te ver-

dienen zijn.  

–> pagina 2
Wat is de rol van de 

burgemeester? De burgemeester zorgt met wet-

houders, de gemeenteraad en 

medewerkers de taken van de 

gemeente uit. Maar wat doet hij 

nu precies? Lees het hier.  

–> pagina 3

Kunstgarage voor 

jonge creatievelingen 

Je tekening groot afgedrukt 

zichtbaar voor een groot publiek. 

Dat wil iedere kunstenaar wel. 

Creatieve Papendrechtse jonge-

ren kregen het voor elkaar door 

te laten zien wat het centrum 

voor hen kan betekenen.      
–> pagina 4Ontmoetings- en acti-

viteitenplaats Interval 

Jeugdcentrum Interval is de ont-

moetingsplaats voor jongeren 

waar allerlei activiteiten en cur-

sussen plaatsvinden, van kinder-

disco tot music parties. 

–> pagina 4

Tweede burgerjaarverslag 

voor jongeren 

“Papendrechtse jeugd 

heeft de toekomst”

Veilig verkeer rond school

Dit is het tweede jonge-

renburgerjaarverslag van 

burgemeester De Bruin van 

Papendrecht. ‘Jongerenbur-

gerjaarverslag’ klinkt heel 

deftig, maar het betekent 

eigenlijk gewoon dat de 

burgemeester voor de twee-

de keer een speciale krant 

heeft gemaakt. Een krant 

waarin hij op een rij zet wat 

er allemaal te doen was voor 

jongeren in Papendrecht in 

2008. 
Verder vertelt de burgemeester (op 

deze pagina) waarom de Papen-

drechtse jeugd zo belangrijk is. En 

omdat hij nog wel eens gevraagd 

wordt wat burgemeesters nu pre-

cies doen, kun je daarover alles le-

zen (op pagina 3). Natuurlijk zijn er 

voor jullie ook mogelijkheden om 

zelf iets op te zetten. De gemeente 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-

trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-

denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-

ren. Ook leerlingen van scholen deden volop mee.   

Jongeren zijn een belangrijke groep gebruikers van 

sportvoorzieningen in de gemeente. Of als lid van 

een sportverenigingen of als recreant. De gemeente 

wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-

ken over het nieuwe Sportcentrum en schreef een 

ontwerpwedstrijd uit voor leerlingen van groep 8 

van basisscholen in Papendrecht. Opdracht? Maak 

een ontwerp voor buitenbad en ligweide. Dat leverde 

tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-

plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel 

aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de 

recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de 

jeugd dat een glijbaan niet mag ontbreken.Een jury 

onder leiding van wethouder Vogel en bestaande uit 

Albert van der Hout en Hannelore van Hamburg van 

jeugdcentrum Interval en Claudia de Win, jeugdlid van 

Zwemvereniging De Geul koos het winnende ontwerp. 

Winnaar xxx ontving naast een jaarabonnement voor 

zich zelf, entreekaartjes voor het zwembad voor zijn 

hele klas. Naar verwachting is het nieuwe sportcen-

trum aan de Lange Tiendweg in 2011 gereed. 

Werkcenter jongeren succes Papendrechts initiatief trekt niet 

alleen landelijk de aandacht, 

maar blijkt ook een groot succes: 

maar liefst 89% van de jongeren 

die via het Werkcenter instroom-

den, heeft nu een reguliere baan. –> pagina 2
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Papendrechts eerste 
jongerenburgerjaarverslag 

Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst 

een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat 

doet de gemeente voor jongeren? Wat doen 

jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de 

burgemeester van Papendrecht voor met de 

Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij voor 

wederzijds begrip? Het jongerenburgerjaar-

verslag geeft antwoord op al die vragen. 

“Ons ‘gewone’ burgerjaarverslag heeft de titel ‘bouwen aan de toekomst’. Nu luidt het gezegde wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bouwen aan de toekomst, betekent voor mij als burgemees-ter dus ook aandacht voor de jeugd.” Aan het woord burgemees-ter Kees de Bruin van Papendrecht die in een burgerjaarverslag ver-telt hoe het met de ge-meentelijke dienstverle-ning is gesteld. Het was zijn idee om dit jaar voor het eerst, waarschijnlijk zelfs de eerste keer in Nederland, speciaal een 

Scholieren ontwerpen sportcentrum

Werkcenter jongeren succes

jongerenburgerjaarverslag 

Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst 

een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat 

doet de gemeente voor jongeren? Wat doen 

jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de 

burgemeester van Papendrecht voor met de 
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Hip en effectief: meedenken

Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de 

jaarlijkse misdaadmeter van het AD. Het sportcentrum is een voorbeeld hoe steeds 

meer gemeentes en dus ook Papendecht dat pro-

beert aan te pakken. Neem niet een besluit en kijk 

dan hoe de reacties zijn, maar probeer bewoners, 

gebruikers, belanghebbenden actief te betrekken 

bij plannen voordat je een besluit neemt. De ge-

meente past dit ook steeds vaker toe bij jongeren. 

Een dergelijke aanpak staat bekend onder uiteen-

lopende woorden als meepraten, meespraak, mee-

denken, meeontwerpen, participatie. 

De trotse winnaars van de ontwerpwedstrijd buitenbad en ligweide voor het nieuwe Sportcentrum. 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-

trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-

denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-

wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-

tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-

plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel 

aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de 

recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de 

jaarlijkse misdaadmeter van het AD. 

burgerjaarverslag voor de jeugd uit te 

brengen. De Bruin: “Een van de taken 

van de burgemeester is te waken over 

veiligheid en te zorgen voor sociale 

samenhang in de Papendrechtse ge-

meenschap. Jongeren spelen daarbij 

ook een belangrijke rol.”De wetHoe de gemeente hoort te handelen, 

ligt vast in een wet, de gemeentewet. 

De gemeente slaat dan op het college 

van burgemeester en wethouders die 

besturen en de gemeenteraad die hen 

controleert. Dat is te vergelijken met 

de regering en de Tweede Kamer: de 

regering regeert en de Tweede Kamer 

controleert haar. Diezelfde wet vraagt 

aan de burgemeester verslag te doen 

van de gemeentelijke dienstverlening. 

Dat gebeurt in een burgerjaarverslag 

dat hij aanbiedt aan bewoners en ge-

meenteraad. Jongeren betrekkenVrijwel alle Papendechtse wijken kla-

gen over overlast van jongeren. Jon-geren op hun beurt klagen dat er te weinig te doen is. Burge-meester De Bruin: “Het is ‘en en’. Als er echt sprake is van over-last, moet je daar wat aan doen. Wij willen als gemeente Papen-drecht echter ook een aantrek-kelijke plek zijn voor  jongeren. Zorgen dat er voldoende voor-zieningen zijn, zodat zij zich op hun eigen manier kunnen vermaken. Wij doen daar echt ons best voor en elk jaar komt er wel wat bij. We hebben het jeugdcentrum Interval, een skatebaan, in 2008 komt er een Johan Cruijff Court en zijn we 

van plan een Jongerenontmoetings-

plek (JOP) te creëren aan het Van der 

Palmpad bij het Willem de Zwijger-

college, jaarlijks is er Powerpark, om 

maar wat dingen te noemen. Ieder 

jaar nemen we in een wijk speelvoor-

zieningen onder de loep en voegen 

waar nodig nieuwe toe. Dat doen we 

steeds vaker met de jeugd zelf, naast 

ouders en jeugdinstellingen.Ook sti-

muleren we dat jongeren zelf met 

goede ideeën komen. Dan krijgen ze 

van ons Doe-geld om het te kunnen 

uitvoeren.” BegripKees de Bruin vindt het tot de taken 

van de burgemeester horen om te 

zorgen voor samenhang in Papen-

drecht. “Allochtonen, autochtonen, 

jongeren, ouderen. Een sterke samen-

leving heeft samenhang en voor sa-

menhang is wederzijds begrip nodig. 

Voor jongeren is een hangplek een 

locatie om met elkaar te chillen na 

een dag school, voor omwonenden 

een bron van overlast of gevoel van 

onveiligheid. Respect en begrip voor 

elkaar, voorkomt een hele hoop er-

gernissen en onnodige escalaties.” 

“In het - zeg maar - gewone burgerjaarverslag”, vertelt 

burgemeester De Bruin, “ga ik dit jaar in op de sterke 

kanten van Papendrecht en op de samenwerking met 

de omgeving. Jullie zullen wel eens in de buurgemeen-

ten komen, zoals Dordrecht, Sliedrecht of Alblasserdam. 

Misschien heb je er wel vrienden of familie wonen. 

Want in de omgeving die we wel de Drechtsteden noe-

men, werken veel mensen, bedrijven en organisaties 

samen. En ook de gemeenten doen dat. Samen kun je 

namelijk vaak meer werk verzetten en meer bereiken. 

En het kost dan nog minder ook.”

Jonge politici

“Maar met samenwerking alleen komen we er niet. In-

zet van iedereen is nodig. Bijvoorbeeld van de mensen 

die bedrijven, scholen en vrijwilligersorganisaties vorm 

geven. Maar ook jullie, zijn belangrijk! Het gezegde 

luidt niet voor niets dat wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. Gelukkig zie ik tijdens ontmoetingen met jul-

lie, dat het met de Papendrechtse jeugd wel goed zit. 

Jullie hebben heel wat in je mars. In dit jongerenbur-

gerjaarverslag kun je bijvoorbeeld een stukje lezen over 

jongerendebatten. Daar heb ik al heel mooie staaltjes 

gezien, van jongeren die precies weten wat ze willen en 

dat goed en duidelijk kunnen uitleggen. En die niet te Heb je alle verkeerslessen netjes toegepast op weg naar 

school, moet je je het laatste stukje een weg banen door 

vaders en moeders die je klasgenoten afzetten maar 

met het er voor jou niet makkelijker op maken. Gelukkig 

gaat het meestal goed, maar het kan altijd beter. En vei-

liger. Daarom denken de gemeente Papendrecht en ba-

sisscholen na over betere verkeersveiligheid rond scho-

Papendrechtse jeugd 

heeft de toekomst 

“Ze zijn leergierig, slim en onder-

nemend”, merkt de burgemeester 

bij ontmoetingen met jongeren. 

En dat is goed voor de gemeente. 

Lees waarom.   
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“Papendrechtse jeugd 

heeft de toekomst”

Veilig verkeer rond school

Dit is het tweede jonge-

renburgerjaarverslag van 

burgemeester De Bruin van 

Papendrecht. ‘Jongerenbur-

gerjaarverslag’ klinkt heel 

deftig, maar het betekent 

eigenlijk gewoon dat de 

burgemeester voor de twee-

de keer een speciale krant 

heeft gemaakt. Een krant 

waarin hij op een rij zet wat 

er allemaal te doen was voor 

jongeren in Papendrecht in 

2008. Verder vertelt de burgemeester (op 

deze pagina) waarom de Papen-

drechtse jeugd zo belangrijk is. En 

omdat hij nog wel eens gevraagd 

wordt wat burgemeesters nu pre-

cies doen, kun je daarover alles le-

zen (op pagina 3). Natuurlijk zijn er 

voor jullie ook mogelijkheden om 

zelf iets op te zetten. De gemeente 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-ren. Ook leerlingen van scholen deden volop mee.   Jongeren zijn een belangrijke groep gebruikers van sportvoorzieningen in de gemeente. Of als lid van een sportverenigingen of als recreant. De gemeente wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-ken over het nie uwe Sportcentrum en schreef een ontwerpwedstrijd uit voor leerlingen van groep 8 van basisscholen in Papendrecht. Opdracht? Maak een ontwerp voor buitenbad en ligweide. Dat leverde tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de jeugd dat een glijba an niet mag ontbreken.Een jury onder leiding van wethouder Vogel en bestaande uit Albert van der Hout en Hannelore van Hamburg van jeugdcentrum Interval en Claudia de Win, jeugdlid van Zwemvereniging De Geul koos het winnende ontwerp. Winnaar xxx ontving naast een jaarabonnement voor zich zelf, entreekaartjes voor het zwembad voor zijn hele klas. Naar verwachting is het nieuwe sportcen-trum aan de Lange Ti endweg in 2011 gereed. 
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Papendrechts eerste 

jongerenburgerjaarverslag 

Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat doet de gemeente voor jongeren? Wat doen jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de burgemeester van Papendrecht voor met de Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij voor wederzijds begrip? Het jongerenburgerjaar-verslag geeft antwoord op al die vragen. “Ons ‘gewone’ burgerjaarverslag heeft de titel ‘bouwen aan de toekomst’. Nu luidt het gezegde wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bouwen aan de toekomst, betekent voor mij als burgemees-ter dus ook aandacht voor de jeugd.” Aan het woord burgemees-ter Kees de Bruin van Papendrecht die in een burgerjaarverslag ver-telt hoe het met de ge-meentelijke dienstverle-ning is gesteld. Het was zijn idee om dit jaar voor het eerst, waarschijnlijk zelfs de eerste keer in Nederland, speciaal een 

Scholieren ontwerpen sportcentrum

Werkcenter jongeren succes jongerenburgerjaarverslag 

Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat doet de gemeente voor jongeren? Wat doen jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de burgemeester van Papendrecht voor met de 
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Hip en effectief: meedenken

Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter van het AD. Het sportcentrum is een voorbeeld hoe steeds meer gemeentes en dus ook Papendecht dat pro-beert aan te pakken. Neem niet een besluit en kijk dan hoe de reacties zijn, maar probeer bewoners, gebruikers, belanghebbenden actief te betrekken bij plannen voordat je een besluit neemt. De ge-meente past dit ook steeds vaker toe bij jongeren. Een dergelijke aanpak staat bekend onder uiteen-lopende woorden als meepraten, meespraak, mee-denken, meeontwerpen, participatie. De trotse winnaars van de ontwerpwedstrijd buitenbad en ligweide voor het nieuwe Sportcentrum. 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter van het AD. 

burgerjaarverslag voor de jeugd uit te brengen. De Bruin: “Een van de taken van de burgemeester is te waken over veiligheid en te zorgen voor sociale samenhang in de Papendrechtse ge-meenschap. Jongeren spelen daarbij ook een belangrijke rol.”De wetHoe de gemeente hoort te handelen, ligt vast in een wet, de gemeentewet. De gemeente slaat dan op het college van burgemeester en wethouders die besturen en de gemeenteraad die hen controleert. Dat is te vergelijken met de regering en de Tweede Kamer: de regering regeert en de Tweede Kamer controleert haar. Diezelfde wet vraagt aan de burgemeester verslag te doen van de gemeentelijke dienstverlening. Dat gebeurt in een burgerjaarverslag dat hij aanbiedt aan bewoners en ge-meenteraad. Jongeren betrekkenVrijwel alle Papendechtse wijken kla-gen over overlast van jongeren. Jon-geren op hun beurt klagen dat er te weinig te doen is. Burge-meester De Bruin: “Het is ‘en en’. Als er echt sprake is van over-last, moet je daar wat aan doen. Wij willen als gemeente Papen-drecht echter ook een aantrek-kelijke plek zijn voor  jongeren. Zorgen dat er voldoende voor-zieningen zijn, zodat zij zich op hun eigen manier kunnen vermaken. Wij doen daar echt ons best voor en elk jaar komt er wel wat bij. We hebben het jeugdcentrum Interval, een skatebaan, in 2008 komt er een Johan Cruijff Court en zijn we van plan een Jongerenontmoetings-plek (JOP) te creëren aan het Van der Palmpad bij het Willem de Zwijger-college, jaarlijks is er Powerpark, om maar wat dingen te noemen. Ieder jaar nemen we in een wijk speelvoor-zieningen onder de loep en voegen waar nodig nieuwe toe. Dat doen we steeds vaker met de jeugd zelf, naast ouders en jeugdinstellingen.Ook sti-muleren we dat jongeren zelf met goede ideeën komen. Dan krijgen ze van ons Doe-geld om het te kunnen uitvoeren.” BegripKees de Bruin vindt het tot de taken van de burgemeester horen om te zorgen voor samenhang in Papen-drecht. “Allochtonen, autochtonen, jongeren, ouderen. Een sterke samen-leving heeft samenhang en voor sa-menhang is wederzijds begrip nodig. Voor jongeren is een hangplek een locatie om met elkaar te chillen na een dag school, voor omwonenden een bron van overlast of gevoel van onveiligheid. Respect en begrip voor elkaar, voorkomt een hele hoop er-gernissen en onnodige escalaties.” 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-

trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-

denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-

ren. Ook leerlingen van scholen deden volop mee.   
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Papendrechts eerste 

jongerenburgerjaarverslag 

Dit jaar brengt Papendrecht voor het eerst 

een burgerjaarverslag uit voor de jeugd. Wat 

doet de gemeente voor jongeren? Wat doen 

jongeren voor Papendrecht? Wat heeft de 

burgemeester van Papendrecht voor met de Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij voor 

wederzijds begrip? Het jongerenburgerjaar-

verslag geeft antwoord op al die vragen. 

“Ons ‘gewone’ burgerjaarverslag heeft de titel ‘bouwen aan de toekomst’. Nu luidt het gezegde wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bouwen aan de toekomst, betekent voor mij als burgemees-ter dus ook aandacht voor de jeugd.” Aan het woord burgemees-ter Kees de Bruin van Papendrecht die in een burgerjaarverslag ver-telt hoe het met de ge-meentelijke dienstverle-ning is gesteld. Het was zijn idee om dit jaar voor het eerst, waarschijnlijk zelfs de eerste keer in Nederland, speciaal een 

Scholieren ontwerpen sportcentrum

Werkcenter jongeren succes jongerenburgerjaarverslag 
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burgemeester van Papendrecht voor met de 
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Hip en effectief: meedenkenPapendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de 

jaarlijkse misdaadmeter van het AD. Het sportcentrum is een voorbeeld hoe steeds 

meer gemeentes en dus ook Papendecht dat pro-

beert aan te pakken. Neem niet een besluit en kijk 

dan hoe de reacties zijn, maar probeer bewoners, 

gebruikers, belanghebbenden actief te betrekken 

bij plannen voordat je een besluit neemt. De ge-

meente past dit ook steeds vaker toe bij jongeren. 

Een dergelijke aanpak staat bekend onder uiteen-

lopende woorden als meepraten, meespraak, mee-

denken, meeontwerpen, participatie. De trotse winnaars van de ontwerpwedstrijd buitenbad en ligweide voor het nieuwe Sportcentrum. 

Papendrecht werkt hard aan een nieuw Sportcen-

trum. Iedereen in Papendrecht kon hierover mee-

denken en ideeën, wensen en behoeften aanleve-wilde ook hen betrekken bij het meepraten en -den-tientallen werkstukken op, van tekeningen tot com-

plete maquettes. De ontwerpen zijn speels en er is veel 

aandacht voor fun-elementen. Ronde vormen voor de 

recreatiebaden blijken populair en bovendien vindt de Papendrecht wordt steeds veiliger, zo blijkt uit de 

jaarlijkse misdaadmeter van het AD. 

burgerjaarverslag voor de jeugd uit te brengen. De Bruin: “Een van de taken van de burgemeester is te waken over veiligheid en te zorgen voor sociale samenhang in de Papendrechtse ge-meenschap. Jongeren spelen daarbij ook een belangrijke rol.”De wetHoe de gemeente hoort te handelen, ligt vast in een wet, de gemeentewet. De gemeente slaat dan op het college van burgemeester en wethouders die besturen en de gemeenteraad die hen controleert. Dat is te vergelijken met de regering en de Tweede Kamer: de regering regeert en de Tweede Kamer controleert haar. Diezelfde wet vraagt aan de burgemeester verslag te doen van de gemeentelijke dienstverlening. Dat gebeurt in een burgerjaarverslag dat hij aanbiedt aan bewoners en ge-meenteraad. Jongeren betrekkenVrijwel alle Papendechtse wijken kla-gen over overlast van jongeren. Jon-geren op hun beurt klagen dat er te weinig te doen is. Burge-meester De Bruin: “Het is ‘en en’. Als er echt sprake is van over-last, moet je daar wat aan doen. Wij willen als gemeente Papen-drecht echter ook een aantrek-kelijke plek zijn voor  jongeren. Zorgen dat er voldoende voor-zieningen zijn, zodat zij zich op hun eigen manier kunnen vermaken. Wij doen daar echt ons best  voor en elk jaar komt er wel wat bij. We hebben het jeugdcentrum Interval, een skatebaan, in 2008 komt er een Johan Cruijff Court en zijn we van plan een Jongerenontmoetings-plek (JOP) te creëren aan het Van der Palmpad bij het Willem de Zwijger-college, jaarlijks is er Powerpark, om maar wat dingen te noemen. Ieder jaar nemen we in een wijk speelvoor-zieningen onder de loep en voegen waar nodig nieuwe  toe. Dat doen we steeds vaker met de jeugd zelf, naast ouders en jeugdinstellingen.Ook sti-muleren we dat jongeren zelf met goede ideeën komen. Dan krijgen ze van ons Doe-geld om het te kunnen uitvoeren.” BegripKees de Bruin vindt het tot de taken van de burgemeester horen om te zorgen voor samenhang in Papen-drecht. “Allochtonen, autochtonen, jongeren, ouderen. Een sterke samen-leving heeft samenhang en voor sa-menhang is wederzijds begrip nodig. Voor jongeren is een hangplek een locatie om met elkaar te chillen na een dag school, voor omwonenden een bron van overlast of gevoel van onveiligheid. Respect en begrip voor elkaar, voorkomt een hele hoop er-gernissen en onnodige escalaties.” 
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beroerd zijn om daarvoor te werken. Misschien zien we som-

migen nog eens terug als politicus!”

Leergierig, slim en ondernemend

“Ook bij bezoeken aan scholen laten Papendrechtse kinderen 

en jongeren zien wat ze allemaal kunnen. Jullie zijn leergierig, 

slim en ondernemend. Ik ben dan ook hartstikke blij dat we 

jullie in Papendrecht en de omgeving door samenwerking 

van de gemeente met scholen en bedrijven steeds meer mo-

gelijkheden kunnen bieden om op school al kennis te maken 

met werken. Bij maatschappelijke stages zien leerlingen in 

de praktijk wat ze voor ‘de maatschappij’ kunnen betekenen. 

En dat het heel leuk is om te doen. Het is mooi om te zien 

hoeveel ze daar van opsteken.”

“Ik hoop dat jullie alles wat je leert gebruikt in het leven. Dan 

kunnen we samen werken aan een mooie toekomst. Een toe-

komst waarin we met elkaar praten, elkaar leren kennen en 

samen tot oplossingen en resultaten komen. Op school, in 

je straat, in je wijk en in Papendrecht. Op die manier leveren 

we met z’n allen, ieder op zijn of haar eigen manier, een po-

sitieve bijdrage aan onze toekomst. En als je ideeën hebt over 

de manier waarop de gemeente Papendrecht en de burge-

meester daaraan kunnen bijdragen, dan hoor ik dat natuurlijk 

graag van jullie!”

6000 euro bijeen 

gelopen voor water

Ruim driehonderd leerlingen van zes 

basisscholen uit Papendrecht en drie 

omliggende gemeenten haalden op 

Wereldwaterdag in maart 6000 euro 

op voor een waterproject in Indonesië. 

Deelnemers liepen zes km met zes liter 

water in een rugtas. In Yogyakarta in 

Indonesië gaat het geld naar scholen – 

die het vaak moeten doen zonder stro-

mend water voor spoeling en handen 

wassen – om hygiënische toiletten te 

realiseren. Leerlingen kregen vooraf-

gaand les over het belang van water, de 

schaarste aan drinkbaar water in Derde 

Wereldlanden en de noodzaak bewust 

met water om te gaan. 

len. In de eerste plaats door de routes van huis naar school en 

gevaren in beeld te brengen. Op basis hiervan is het mogelijk 

routes veiliger te maken door bijvoorbeeld inrichting van de 

straat aan te passen of door andere maatregelen. Daarnaast 

is er op school aandacht voor veiligheid met speciale ver-

keerslessen, controle op fi etsverlichting en fi etsexamens. Lopen voor water.

helpt je daarbij. Lees bijvoorbeeld het 

artikeltje over radiografi osch racen en 

Doe-geld op de volgende pagina maar 

eens. Heb je nog vragen, of wil je meer 

weten over de gemeente? Kijk dan 

eens op de website van de gemeente: 

www.papendrecht.nl
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de website van de gemeente: www.
papendrecht.nl



SPORTEN, BEWEGEN & SPELEN 

Cruyff Court is razend populair

2

Op verschillende plaatsen in Papen-
drecht werden speeltuinen geopend 
of vernieuwd, zoals op het Dr. Riet-
veldplein, in de Molenvliet en de Wil-
gendonk. In juni werd de speeltuin in 
park Wilgendonk geopend, tegenover 
winkelcentrum Wilgendonk. Er was 
onder meer een optreden van Kiddo, 
die jongleerde met ballonnen, kegels, 
ballen en stelten. 
Sjaak Piraat nam afgelopen zomer 
met een piratenfeest nieuwe speel-
toestellen in de speeltuin in park Mo-
lenveld aan de Wieklaan in gebruik. 
In 2008 werden meer speelplekken in 
Wilgendonk en Molenvliet vernieuwd. 

Vrachtwagenbanden als on-
dergrond
Met de speelplek in de Haagbeukhof 
die eind mei geopend werd door de 
wethouders André van Leeuwen en 
André Vogel en de 2-jarige Skyler Ver-
schoor, bewoner van de Haagbeukhof, 
was iets bijzonders aan de hand. In 

2007 werd deze gemoderniseerd, in 
overleg met bewoners. Iedereen was 
tevreden over de nieuwe speeltoe-
stellen, maar minder met de zand-
ondergrond. Deze was namelijk niet 
alleen voor spelende kinderen, maar 
ook voor katten aantrekkelijk om hun 
behoefte te doen. Omdat Skyler om 
medische redenen absoluut niet met 
zand in aanraking mag komen, vroeg 
zijn moeder om een andere oplossing 
en ging ze zelf op zoek naar spon-
sors. Door samenwerking met het 
wijkplatform Molenvliet-Wilgendonk, 
bewoners en gemeente en dankzij het 
Guyotfonds en de Rabobank, is ver-
vanging van de ondergrond een feit. 
Inmiddels ligt een kleurrijke gietvloer 
van gerecyclede vrachtwagenbanden 
in de Haagbeukhof te schitteren. 
Het project werd door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten geno-
mineerd voor de prijsvraag Welzijn 
versterkt duurzaamheid. Doel van 
deze prijsvraag is het bevorderen van 

een duurzame, maatschappelijke par-
ticipatie tussen groepen burgers. Het 
Papendrechtse buurtproject won de 
vijfde prijs.

Voor de nieuwe inrichting van de 
speelplek aan het Dokter Rietveld-
plein werden kinderen en hun ouders 
uitgenodigd hun mening te geven 

over drie ontwerpen. Die drie kwa-
men uit de speeltoestellen-top 10 die 
eerder door Papendrechtse kinderen 
werd samengesteld. De 3- tot en met 
12-jarigen konden met stickers hun 
favoriete speeltoestel kiezen. Naast 
nieuwe speeltoestellen zijn er nieuwe 
knikkerpotjes, een hinkelbaan en een 
nieuw bankje. 

Hippe Ultimate Volley Xperience
DJ’s, loungekussens, Bossaball, WII’s, Fast Smashing, allerlei nieuwe trends en 
natuurlijk volleybal stonden centraal in november in een loods aan de Ketelweg 
tijdens de Ultimate Volley Xperience.
Met UVX maakt de Nederlandse Volleybal Bond jongeren tussen de 12 en 18 
enthousiast voor deze sport jaar met volleybalevenementen op unieke locaties. 
UVX heeft een eigen internetcommunity, www.uvx.nl waarop veel jongeren een 
persoonlijke pagina hebben. 

De straat is 
(1 dag) om te 
spelen
Tijdens de nationale kinderstraat-
speeldag konden kinderen in Papen-
drecht in mei lekker op straat spelen 
zonder rekening te hoeven houden 
met auto’s en ander verkeer. Dat 
kon in de Breitnerstraat, op het dr. 
Rietveldplein en bij Jeugdcentrum 
Interval. De kinderstraatspeeldag-ka-
ravaan trok die dag langs de straten 
met verrassingen voor kinderen en 
om hun ouders enthousiast te maken 
nieuwe straatspeeldagen te organi-
seren. Zij kunnen hierbij hulp krijgen 
van de gemeente. 

Zo was er in juni – voorafgaand aan 
een wedstrijd van het Nederlands elf-
tal tijdens het EK - het Cruyffcourt 
Zomertoernooi voor iedereen van 15 
tot 88 jaar. Na afl oop was er barbe-
cue. Zes jongerenteams, vier buurt-
teams uit de Oostpolder, een team 
wijkagenten en een team van Son-
neveld speelden hun wedstrijden van 
tien minuten volgens Cruijff Court 
regels. Deze veertien regels hebben 
betrekking op verschillende aspecten 
van sportiviteit, zoals verantwoord 
omgaan met wat je krijgt en waar je 
gebruik van mag maken, respect voor 
elkaar, elkaar helpen, samen spelen 
en initiatief nemen tot iets nieuws. 
Op en naast het veld brachten de 

gevarieerd samengestelde teams en 
vele enthousiaste supporters deze re-
gels in de praktijk. Burgemeester De 
Bruin reikte dan ook net zo enthou-
siast medailles uit aan de eerste drie 
teams: Omnibaas, Sonneveld en Blok. 

Vrijdag 12 september overhandigde 
wijkwethouder André van Leeuwen 
de eerste Papendrecht Cup op het 
Cruijff Court aan Vatos Locos, de win-
naars van de zomeravond-voetbal-
competitie die vanaf half juli plaats-
vond. Elke week werd op maandag 
en woensdagavond gevoetbald door 
teams van 14 jaar en ouder. 

Nieuwe en vernieuwde speelplaatsen  

Doe-het-zelf met doe-geld
Gebeurt er in Papendrecht te wei-
nig voor jongeren? Kom dan met 
een goed idee en je krijgt er nog 
geld voor ook. Doe-geld is beschik-
baar voor de beste ideeën. Dat kan 
iets zijn met sport, muziek of kunst, 
maar mag ook te maken hebben 
met een magazine of website spe-
ciaal voor Papendrechtse jongeren. 

Hoe krijg je geld voor een goed 
idee?
• je bent tussen de 12 en 21
• je woont in Papendrecht
•  je idee moet iets leuks opleveren 

en/of toegankelijk zijn voor zo 
veel mogelijk jongeren in Papen-
drecht

•  je hebt zelf nagedacht over wat 
je wilt, hoe je het wilt, voor en 
met wie en hoeveel het ongeveer 
gaat kosten

• je idee is realistisch
•  je doet na afl oop verslag aan de 

gemeente

Eén op de acht jongeren in Nederland is te zwaar. Jongeren die 
worstelen met overgewicht en er niet vanaf komen, kunnen in Pa-
pendrecht terecht bij Real Fit, een cursus waarin in twaalf weken 

– zonder dieet - gewichtsverlies, voeding, lifestyle en de rol van 
ouders centraal staan.

Belangrijk onderdeel van Real Fit is bewegen, van fi tness tot spinning. Bewe-
gen op maat, dat wil zeggen aangepast aan jouw niveau, in een besloten om-
geving onder deskundige begeleiding. Uitgangspunt is dat je bewegen leuk 
gaat vinden met als doel een gezondere leefstijl. Een pedagogisch adviseur 
besteedt in groepsgesprekken met de deelnemers zelfwaardering, de diëtist 
gaat in op goede voeding. Door samenwerking tussen RIVAS, Sportcentrum 
Physique en de gemeente Papendrecht is de cursus te volgen tegen een mini-
male eigen bijdrage van € 80, inclusief een tegoedbon voor een sportabon-
nement naar keuze ter waarde van € 40.

Leilinders zijn de 
sportiefste leerlingen  
De sportiefste school werd in 2008 voor de tweede keer op rij openbare basis-
school De Knotwilg, locatie Leilinde. Van de Leilinde schreven de meeste leer-
lingen uit de groepen 6, 7 en 8 zich in voor een sportcursus van het project 
Kies voor Hart en Sport. 
Geholpen door mascottes Rik en Tik kozen 670 leerlingen van bijna alle Pa-
pendrechtse basisscholen uit 27 cursussen bij Papendrechtse en Alblasser-
damse sportverenigingen om kennis te maken met verschillende sporten. Na 
een minicursus van drie tot vijf weken waren leerlingen soms zo enthousiast 
dat ze lid werden van een vereniging. 

Meer weten over sporten in Papendrecht?
Kijk dan op de website: www.papendrecht.nl/sportstimulering

Real Fit start ook in Papendrecht

Voetballende Papendrechtertjes wisten de weg naar het Cruyff 
Court goed te vinden. Het hele jaar 2008 werden partijtjes ge-
speeld, daarnaast waren er verschillende toernooien. Jongeren moet meer bewegen.



IN BEELD

Winnares Papendrechts Dictee Yo  ll Schutte

Yoëll Schutte won in december 2008 het 
Groot Papendrechts Dictee in de catego-
rie tot 18 jaar. Helemaal toevallig was dat 
niet. 

“Ik vind taal leuk en ben best wel goed in spel-
ling”, vertelt de inmiddels 18-jarige leerlinge uit 
de zesde klas vwo van het Willem de Zwijger Col-
lege. Met 26 fouten bleef ze ruim onder het ge-
middelde van 34 (waaronder ook volwassenen). 
“Volgend jaar ga ik taalwetenschap studeren aan 
de universiteit van Utrecht. Maar ik blijf de eerste 
tijd in ieder geval thuis wonen en kijk even aan 
hoe het gaat.”

“Twee jaar terug deed ik met mijn klas op het ge-
meentehuis mee aan een debat. Daar kwam on-
der meer uit dat veel jongeren een discotheek of 
bioscoop missen. Ik vind dat ook jammer. Maar 
Papendrecht is best gezellig en bijvoorbeeld op 
het gebied van sport is er genoeg keuze. Zelf dans 
ik in een selectiegroep van Bounce. We doen mee 
aan wedstrijden en treden regelmatig op, zoals 
op het sportgala in theater De Willem. Ik zou het 
hartstikke leuk vinden als Papendrecht meer van 
dat soort evenementen en festivals als Power 
Park zou hebben.”  

Eigen ontmoetingsplek op straat
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“Het is belangrijk dat alle jongeren een 
plek hebben waar ze zich thuis voe-
len en hun eigen ding kunnen doen”, 
stelt de burgemeester. “En dan is het 
natuurlijk goed als anderen geen last 
van hen hebben. Hoewel het heus 
niet altijd goed te praten is, begrijp 
ik best dat jongeren die geen eigen 
plek hebben en steeds weggestuurd 
worden feitelijk zoekende zijn, zich 
vervelen en zodoende in de beleving 
van anderen voor overlast zorgen. Ze 
hebben er dan ook recht op dat wij 
ze tegemoet treden; zij hun wensen 
kenbaar kunnen maken en wij in 
alle redelijkheid afwegingen kunnen 
maken om, met goede en heldere af-

spraken omkleed, hen een eigen plek 
te kunnen geven.”

”Voor de jongere jeugd is het Cruyff 
Court een schot in de ros, Interval is 
een fi jne plek voor alle leeftijden om 
elkaar te ontmoeten en mee te doen 
aan activiteiten, voor de wat jonge-
ren die elkaar graag op straat ont-
moeten, blijken de JOP’s een mooie 
aanvulling. Een goede oplossing voor 
alle partijen. Daarom kijken we ook 
in de toekomst of we op praktische 
manieren invulling kunnen geven 
aan wensen van jongeren. Ze blijven 
dan ook altijd welkom met ideeën en 
suggesties.”

“Het is wel prettig dat we hier terecht kunnen, zeker 
als het regent”, laten Raul en zijn maten Vinod en 
Geraldo weten. De drie komen af en toe, maar be-
schouwen zich niet als ‘vaste bewoners’ van de plek. 

“Zeker in de pauzes van het Willem de Zwijger College 
staat het hier behoorlijk vol. Het is goed dat het er is. 
Je kunt hier chillen zonder dat iemand last van ons 
heeft. Er ligt altijd wel wat rommel, maar het echte 

afval gooien de meesten keurig in de afvalbak. Je 
moet wel een beetje fatsoenlijk zijn natuurlijk.”

“Eigenlijk zou er zo’n plek in elke wijk moeten zijn”, 
vindt Vinod, die deel uitmaakt van de jeugdcommis-
sie van jeugdcentrum Interval. “Met die commissie 
denken en helpen we mee over activiteiten, zoals het 
Wereldfeest in Interval en het buurtfeest in de Bloe-
menbuurt in mei 2009. Dat is leuk hoor.”

“Bioscoop, discotheek en meer festivals zouden leuk zijn” 

Weer radiografische 
races in de Donck
In de zomer raceten radiografi sche auto’s, vrachtwagens en boten opnieuw 
door sporthal de Donck. Tijdens de tweede Radio Racing lag in de sporthal een 
vlak parkoers met verschillende banen, buiten op de parkeerplaats vond het 
ruigere werk plaats op een enorme hoop grond en in een fl inke  waterbak.  
Radio Racing werd opnieuw mogelijk gemaakt door de jonge Papendrechter 
Nico van den Berg. Nico maakte ook dit keer gebruik van Doe-geld van de 
gemeente Papendrecht. Doe-geld is beschikbaar om jongeren die vinden dat er 
te weinig te doen is in Papendrecht, een steuntje te geven om zelf iets te orga-
niseren. Nico maakte verder sponsors enthousiast die hem hielpen het evene-
ment te organiseren. De 600 euro die Radio Racing opbracht, schonk Nico aan 
de stichting Kinderen Kankervij (KiKa). 

Luister wat Nico van den Berg te vertellen heeft
Op www.radioracing.come2me.nl vertelt Nico alles over Radio Racing en zijn 
foto’s van het evenement te zien.

Voor de wat oudere jeugd werd vorig jaar een Jongeren Ontmoe-
tingsPlek (JOP) geplaatst aan het Van der Palmpad.

Papendrecht: onze ‘home town’
Vorig jaar belichtten we op deze 
plaats de jonge Papendrechtse band 
Offhanded. De viermans punkrock/

popband nam de videoclip voor hun album op 
tijdens de bouw van winkelcentrum de Meent. 
Hoe gaat het met ze? “We zitten alle vier op 
verschillende popacademies en zijn nog net 
geen 24 uur per dag met muziek bezig”, ver-
telt zanger/gitarist Robert Been. “In september 
2009 verschijnt ons nieuwe album,daar komt 
ook weer een vette clip bij. In oktober gaan 
we met een Europese tour over de grens laten 
zien wat we in huis hebben, in ieder geval in 
Duitsland en België. We wonen allemaal nog in 
Papendrecht, onze home town. We zitten hier 
goed, alles is lekker dichtbij dus dat blijft nog 
wel even zo.”

www.offhandedmusic.com



JEUGD EN PAPENDRECHT

De raadzaal van het Papendrechtse 
gemeentehuis was in november het 
decor van een boeiend jeugddebat 
waaraan ruim honderd leerlingen uit 
4-HAVO en 4-VWO van het Willem de 
Zwijger College meededen. Doel was 
kennis te maken met het verzamelen 
van argumenten en het verdedigen en 
presenteren van standpunten. 
’s Morgens bereidden de leerlingen 

zich samen met enkele raadsleden 
voor op het debat, daarna was het tijd 
voor het echte werk. Jongeren, die in 
Papendrecht naar school gaan, moe-
ten met voorrang in de regio Drecht-
steden kunnen werken, was de eerste 
stelling waarover de jongeren in de-
bat gingen. Daarna verdedigden de 
voorstanders de stelling: er zijn niet 
genoeg mogelijkheden voor jongeren 

om invloed uit te oefenen op de ge-
meente. De derde en laatste stelling 
luidde: de gemeente moet meer doen 
om te zorgen dat jongeren gezond le-
ven en wiens verantwoordelijkheid is 
dat: van jongeren zelf, ouders, school, 
gemeente, de landelijke overheid of 
allemaal een beetje?

Een speciale plaats voor jongeren 
in Papendrecht is Interval. Het ge-
meentelijk jeugdcentrum biedt allerlei 
mogelijkheden voor activiteiten en 
cursussen voor jongeren. Van kinder-
disco en crea-club tot music parties, 
talentenraces en natuurlijk PowerPark. 
Op deze plaats enkele voorbeelden. 

Mega-tv-kijken en chillen
Tafelvoetballen, spelletjes spelen of 
gewoon chillen. Daarvoor zijn jonge-
ren tussen 14 en 20 jaar sinds sep-
tember op dinsdag- en donderdag-
avond welkom bij de open inloop in 
Jeugdcentrum Interval Papendrecht. 

Wie uitgespeeld en uitgepraat is, kan 
op de mega-tv fi lms of voetbal kijken.
 
Actie en klinkende namen op 
PowerPark
Veel doe-dingen voor kids, optredens 
en workshops van Papendrechtse ver-
enigingen en veel muziek, met onder 
meer optredens van Sticks (van Opge-
zwolle), Three Agreed, Anoniem, DJ’s 
Richard, Ibbiej en Qcue en popidool 
Nathalie. PowerPark 2008 was weer 
hét familiefestival waar Papendrecht 
kon kijken, luisteren, sfeer proeven, 
lekker luieren, dansen, meezingen en 
meedoen.

Zomerpret en schaatsplezier 
De laatste week van de zomervakan-
tie was het weer tijd voor zomerpret 
tijdens de traditionele Rommeldam. 
Kinderen van 6 t/m 14 jaar vermaak-
ten zich deze keer met het thema ‘zon, 
zee en strand’. Bloemschikken, knut-
selen, naaien, verven, kaarten maken, 
het was er weer allemaal. Natuurlijk 
konden timmeraars zich met hamer 
en spijkers uitleven in de timmerstraat. 
Twee dagen werd er geskate en was 
en een skate workshop. Op donderdag 
konden Rommeldammers zich ook in 
het zwembad vermaken, bijvoorbeeld 
met een springkussen, stormbaan, de 
sport- en héél veel spelletjes. 

Niet alleen ZomerPret, ook in de 
winter is er van alles te doen rond 
Interval. Naast de Kerst Rommeldam 
konden dit jaar schaatsliefhebbers 
een week lang gratis schaatsen op de 
kunstschaatsbaan van 10x20 meter 
op de parkeerplaats bij Interval. Ba-
sisschoolleerlingen kwamen met hun 
klas een uurtje schaatsen. Velen kwa-
men later terug om op eigen gelegen-
heid rondjes te draaien op de baan. En 
dat was een goede voorbereiding op 
de periode van natuurijs die enkele 
weken later volgde. 
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Oorlogsmonument onder de hoede 
van leerlingen Constantijn

Ontmoetings- en 
activiteitenplaats Interval

Kunstgarage voor 
jonge creatievelingen

iPod voor bijdrage aan 
wonen in Papendrecht

Leerlingen Constantijn en Anne 
Frank zorgen voor nieuwe bomen 

Om jongeren bewust te maken van de 
gebeurtenissen in de Tweede Wereld-
oorlog adopteert in Papendrecht sinds 
2002 ieder jaar een groep leerlingen 
van het basisonderwijs het oorlogsmo-
nument op de begraafplaats. In april 
droegen leerlingen van groep 8 van 
De Knotwilg (locatie Moerbeihof) in 
het bijzijn van burgemeester De Bruin 
de adoptie van het oorlogsmonument 
over aan leerlingen van groep 7 van de 
Prins Constantijnschool. 
Tijdens de plechtigheid vertelden de 
leerlingen over de lessen, de werkstuk-
ken die zij over het onderwerp maak-
ten en lazen zij indrukwekkende ge-
dichten voor. Velen van hen bezochten 
de voorstelling ‘Het dagboek van Anne 
Frank’ in theater De Willem, gespeeld 
door toneelgroep Het Masker. De leer-
lingen sloten het thema af met een 

tentoonstelling in het gemeentehuis 
van de werkstukken met als onderwer-
pen Anne Frank, de Amerikanen in WO 
II, mei 1940 en Jappenkampen. 

De leerlingen legden tijdens de over-
dracht bloemen, de burgemeester 
dankte hen voor hun inzet en betrok-
kenheid. 

Winnende tekeningen en gedichten 
groot afgedrukt in de parkeerga-
rage onder het winkelcentrum,  een 
kaartenserie en een expositie. Dat 
wonnen de jonge creatieve winnaars 
van beeldend poëzieproject ‘Kunstga-
rage De Meent’. Uit de bouwput die 
het centrum lange tijd was, herrees 
een nieuw stadshart. Leerlingen ver-
beeldden wat het nieuwe centrum in 

de toekomst voor hen kan betekenen. 
Na een inleiding door een architect 
en een rondleiding door het centrum 
maakten ze onder leiding van docen-
ten literair en beeldende vorming van 
stichting To Be gedichten en tekenin-
gen. 

Cora Bekker kwam uit 725 Papen-
drechtse jongeren als gelukkige te-
voorschijn. Zij won een iPod Nano 
die werd verloot onder de deelne-
mers aan de jongerenenquête ‘Laat 
je horen’. Cora gaf via internet haar 
mening over onder meer vrije tijd, 
school en uitgaan in Papendrecht. 

Met de enquête werd in beeld ge-
bracht wat jongeren in de Drecht-
steden bezighoudt en hoe zij het 
vinden om in Papendrecht te wonen. 
De resultaten worden verwerkt in 
nieuw jeugdbeleid.

Tijdens de 51-ste Nationale Boom-
feestdag in maart zorgden leerlin-
gen van de groepen 8 van de Prins 
Constantijnschool en de Anne Frank-
school dat Papendrecht nieuwe bo-
men kreeg. Deze keer werd gekozen 
voor de plek bij de afslag bij Karwei, 
naast de Burgemeester Keijzerweg in 

de richting van Alblasserdam. Jaar-
lijks doen zo’n vierhonderd gemeen-
ten mee aan de boomfeestdag, met in 
totaal ongeveer 110.000 kinderen en 
30.000 volwassenen. 
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Bloemen als eerbetoon bij het oorlogsmonument.   

Cora liet zich horen en ontving van wethouder Maria Zaal een iPod.

Hyvespagina 
Jeugdcentrum Interval is te vinden via 
www.papendrecht.nl/interval, maar heeft 
ook een eigen  Hyvespagina. Kijk op www.
interval-ppd.hyves.nl en word lid. Je bent 
dan als eerste op de hoogte en hoeft 
geen Intervalactiviteit meer te missen.

Cursussen 
Letterpret (4-7 jr)  Tekenen met Kinderen 
(6-12 jr)   Breakdance (7-14 jr)  Kook-
workshops (8-14 jr)   Workshop percussie 
(va. 10 jr)   Buikdansen / orientaalse dans 
(va. 16 jr)    Jongerenworkshops / Mei-
denmiddagen

Mega-tv voor de inloop in Interval.


